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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 

 

  A contratação de serviços técnicos por parte da Administração se faz justificável pela 

necessidade que esta possui em relação à legislação, à agenda de obrigações e de 

informações técnicas jurídicas, contábeis, de planejamento, fiscais e de gestão 

imprescindíveis ao gerenciamento diário.  

 A contratação se justifica, por ser uma empresa que atua na disponibilização de 

serviços específicos para as necessidades da Administração Pública no Estado no Rio Grande 

do Sul, atendendo o disposto no Art. 25, Inciso I da Lei Federal nº 8.666, de 1993, a 

inexigibilidade encontra respaldo no próprio caput do Art. 25 da Lei Federal nº 8.666, de 

1993, forte na qualificação da empresa por trabalhos prestados às Prefeituras e Câmaras de 

municípios gaúchos, com artigos, cursos e palestras proferidas, corpo técnico, trabalhos 

divulgados e publicados, estrutura de trabalho e experiência comprovada, colocando a 

inexigibilidade ao abrigo do Art. 25, Inciso II da Lei Federal nº 8.666, de 1993. Soma-se a isso 

o dever de o Administrador adotar a metodologia da conveniência e oportunidade diante de 

critérios técnicos, neste caso, relativos à informação de natureza jurídica, contábil e de 

gestão governamental, que o levam a decidir pela Empresa em comento. 

  Câmara de Vereadores do Município de Quevedos, em 2 de Janeiro de 2017. 

 

VER. CLÁUDIO CHAVES MAIA 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

Publique-se. Cumpra-se.  
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